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•II έν τφ  ιτ α λ ικ ή  Μ ονλ ΐι τής  23  Μ ά ρ 

τ ιο ν  1!Η)3 άγόρενόις τον  τότε πρω- 
ΟΐΓπονργοίτ G. Zanavdelli

Κ α τ ά  μετάφ ρασιν τοΰ έν Ά θ ή ν α ις  Δικη
γόρου κ . Ά ρ ισ τ . Δαακαλάκη.

(Συνέχεια εκ τον προηγούμενον)

Ό  ΐί,ο ν α δ ίκο ^  Λ ικ α σ τ ή ς
Διά την έφαρμογήν πασών τών μέχρι 

τοΰδε έκτεθεισών άρχών, ήτοι έλά ττω - 
σιν σπουδαίαν τοϋ άριθμοΰ τών δικα
στών, μετά βελτιώσεως άμα τών διανοη
τικών ηθικών καί οικονομικών οοων αυ
τών, διά τήν έπίτευξιν τών σκοπών τού
των έλεγον, ότι παρίστατο αληθής θεία 
πρόνοια ή εφαρμογή της υπάτης άρχης 
τοϋ Bentham  πρός ήν άπέβλεπον πάν
τοτε απολύτως καί άνεξαρτήτως τής 
προφανούς ταύτης ώφελείας, τής άρχης 
τούτέστι τής μοναδικότητος  τοΰ δικα- 
στοΰ.

Έ ν τί) μοναδικότητι ταύτη βασίζεται 
ή έογατικότης, ή μελέτη, ή ευσυνειδη
σία, ή άτομική ενέργεια, ή έξύψωσις τής 
φήμης καί τέλος τό μέγα έλατήριον τών 
ανθρωπίνων πράξεων δηλ. τό υπεύθυνον.

Όπισθεν τής ώθήσεως τών ηθικών 
τούτοιν δυνάμεων, βλέπομεν τάς άποφά- 
σεις τών Είρηνοδικών ούχί άτελεστέρας 
τών άποφάσεων τών πολυμελών δικα
στηρίων,τούναντίον μάλιστα ή στατιστι
κή μ&ς λεγει οτι άναλόγως μικρότερος 
άριθμός τούτων ύπόκειται είς μεταρρύ- 
θμισιν. Έάν δέ αί άποφάσεις αυται εινε 
όρθαί σήμερον, κατά μείζονα λόγον δέον 
νά είκάσωμεν οτι θά άποβώσι τοιαΰτα, 
όπόταν διά τής έλαττώσεως τοΰ άριθμοΰ 
καί δι’ έλκυστ.κωτέρων μισθών, θά προ- 
σέρχωνται εις τάς δικαστικάς θέσεις άν- 
δρες μεγ'αλητέρας άξίας.

Ή  πατρίς τοΰ Bentham , ή χώρα 
όπου περισσότερον διαποέπει ό δικαστι
κός κλάδος, ήσπάσθη τήν μοναδικότητα 
ταύτην τοΰ δικαστοΰ μετά θαυααστών 
άποτελεσμάτων ούχί δέ μόνον διά τούς 
δικαστάς τών Κομητειών (Εΐρηνοδίκας 
’Άγγλους) άλλά καί διά τά άνωτέρα δι
καστήρια καί δι’ αύτό έ'τι τό Τμήμα 
τής Άρχιγραμματείας (τοΰ Άρείου Πά
γου τής Αγγλίας) είς ήν προεδρεύει αύ
τός ό Μέγας Καγκελλάριος. Καί ναίμέν 
άποτελεΐται αυτη έκ πέντε δικαστών, 
ά λλ’ έκαστος αύτών συνεδριάζει καί έκ - 
δικάζει μόνος, προσέρχεται δέ κατόπιν 
είς τό Τμήμα τοΰ Γραφ είου  τοΰ Β α α ι-  
λέως, έν τώ όποίω ύφίστανται τοσαΰτα 
δικαστήρια δσοι καί δικασταί, οπως ε
πακριβώς παρά τοΐς Πρωτοδικείοις, τοΐς 
συνισταμένοις διά τοΰ παρόντος νομο
σχεδίου.

Καί έν αύτνί τίί Γαλλία άναγνωρίζε- 
ται ήδη ή τοιαύτη αλήθεια, διαπρεπής 
δέ συγγραφεύς, ό Malepeyre έν τώ  
προσφατωτάτω αύτοΰ συγγράμματι περί 
τοΰ δικαστικοΰ σώματος, παρατηρεί δτι 
μεταξύ τών δικαστών πολυμελους Δικα
στηρίου «έν τ·?ί πραγματικότητι καί έκ 
τής ισχύος τών πραγμάτων, εις μόνον 
ύφίσταται δικαστής, καί έν γένει ό Πρό
εδρος, οστις έκδικάζει είνε τό μη όμ ο-  
λογούμενον σύστημα τοΰ μοναδικοΰ (τοΰ 
ένός) δικαστοΰ ανευ τών άπειρω ν πλεο
νεκτημάτων τά όπ ο ια  τό σύστημα τοϋτο 
παρουσιάζει όπ όταν  είλικρινώς όμολο- 
γεΐται ».

Ά λ λά  καί έάν δέν ύφίστατο ό πραγ
ματικός ουτος λόγο: τής συμβουλευούσης 
τήν μοναδικότητα  άρχης, θά μας έπεβάλ- 
λετο αύτη εζ ύψίστου λόγου τής ισότη
τας μεταξύ τής δικαιοσύνης τοΰ πτωχοΰ 
και τής τοΰ πλουσίου. ’Ή δη τά τέσσα- 
ρα πέμπτα τών ύποθέσεων, αΐτινες συ- 
ζητοϋνται έτησίως έκδικάζονται ύπό μο- 
ναδικοΰ (ένός) δικαστοΰ. Καί Ϊνα είδι- 
κώς ομιλησωμεν περί τής άρμοδιότητος 
τοΰ Είρηνοδίκου, ομοιαι είσίν αί υποθέ
σεις, όμοια άκριβώς τά νομικά ζητή
ματα καί ομοιαι αί θεωρητικοί συζητή
σεις, αΐτινες παρουσιάζονται ένώπιον 
τών Ειρηνοδικείων καί ένώπιον τών άλ
λων δικαστηρίων. Καί πρέπει λοιπόν νά 
είνε όιάφορος ή έγγύησις τοΰ δικαστοΰ 
μόνον διά τόν λόγον οτι, προκειμένου 
περί τοΰ αύτοΰ ζητήματος ύπάρχει δια
φορά ώς πρός τό ποσόν, τό ποσόν τό ό
ποιον άφ’ έτέρου δέν είνε έν τούτοις τ ε -  
κμηριον τής σοβαρότητος τών συνεπειών, 
καθ’ οσον μικρόν ποσόν έ'χει μείζονα 
σπουδαιότητα διά τάς μετοίας περιου
σίας ή σημαντικόν ποσόν δι’ έ'να πλρύ- 
σιον ;

ΙΣυνέχεια είς το επόμενον)

ΕΥΤΥΧΕΙΖ ΤΟΠΟΙ
“Εγκριτος συνάδελφος αποστέλλει τάς κα

τωτέρω αξίας πολλοΰ λόγου σκέψεις :

Τά γαλλικά Δικαστήρια ύπεχρέωσαν 
τόν Δήμον τών ΙΊαρισίοιν νά πληρώση 
είς τήν Σκαριατίναν χήραν τοΰ Μοντέ 
δραχ. 50  χιλ . λόγω τοΰ θανάτου τοΰ 
συζύγου της, τόν όποιον άπέδιδεν είς 
άναθυμιάσεις λιμναζόντων ύδάτων, ένε
κα εργασιών τοΰ Δήμου, τάς οποίας 
έξετέλει πέοιξ τής κατοικίας τοΰ άπο- 
θανόντος συζύγου τής αίτούσης.

Είχεν ήδη έγείρει άγωγήν ζών ό σύ
ζυγος αίτιώμενος τόν Δήμον, ό'τι κα τέ- 
στησεν άνθυγιεινήν τήν διαμονήν έν τή 
ιδιοκτησία του, λόγω άμελείας περί 
τήν έκτέλεσιν υδραυλικών έ'ργων πέριξ 
τής κατοικίας, άλλά καί άμελείας περί 
τήν συντήρησιν ιδιοκτήτου αγροτικής 
έπαύλεως άνηκούσης είς τόν Δήμον,γειτ- 
νιαζούσης πρός τήν ιδιοκτησίαν τοΰ αί· 
τοΰντος, καί τόν όποιον κατηγορεί, οτι 
διά τής άμελείας του, μετέβαλεν είς μο
λυσματικήν άξίαν τήν γειτονικήν τώ 
ένάγοντι έ'παυλιν. Τά δικαστήρια καί 
τότε έπεδίκασαν είς τόν αίτοΰντα άπο- 
ζημίωσιν δραχμών 1 0 0  χιλιάδων.

Τελευταΐον δέ έπεδίκασαν καί έτέρας 
50  χιλιάδας είς τήν χήραν έπί τνί βε
βαιώσει ιατρών δτι ό θάνατος τοΰ συζύ
γου προήλθεν άπό πυρετούς, ένεκα διο- 
χετεύσεως άκαθάοτων ύδάτων είς τήν 
κατοικίαν τοϋ άποθανόντος καί αναθυ
μιάσεων μολυσματικών, τάς οποίας άπ έ- 
διδον λιμνάζοντά τά υδατα, προερχό
μενα έκ δημοτικών έ'ργων τά  όποια έξε- 
τέλει ό Δήμος.

’Ή τοι έν συνόλω ό Δήμος έπληρωσεν 
εις τόν Μοντώ 150 χιλ . Δραχμ. Πόσας 
χιλιάδας θά έπλήρωνων οί Δήμοι καί τό 
Δημόσιον είς τούς κατοίκους τής Ε λ λ ά 
δος, άν ύπήρχε Δικαιοσύνη καί νόμοι 
έν Ελλάδι, δέν έρωτώμεν.

Εκπλησσόμεθα μόνον μέ τήν άναλ- 
γησίαν καί άπάθειαν τών κατοίκων τοΰ 
τόπου τούτου, οΐτινες δεκατίζοντα’ άπό 
τά  έλη, καί μοιρολατρικώς άνέχονται, 
αυται οί οδοί τών πόλεων, καί δή αύτής 
τής πρωτευούσης, νά πλημμυρίζωσι μέ

τα  άκαθαρτα ύδατα τών γειτονικών οι
κιών, καί καφενείων καί ξενοδοχείων.

Μια μόνον έξήγησις ύπάρχει είς δλα 
αύτα, ότι αί άποζημιώσεις διά τοιαύτας 
αιτίας, όιδονται είς άνθρώπους, οΐτινες 
γνωριζουσι νά διεκδικώσι τά  δίκαιά των, 
και έχουσι τήν συναίσθησιν αύτών. Μέ
χρι της έποχής ταύτης οί Έ λλ η ν ες δε- 
κατιζόμενοι άπό τήν έ'νοχον άκηδίαν 
τών άρχών καί κυβερνήσεων, θά κατα- 
βάλλωμεν καί τά  έ'ξοδα τών κηδειών αας!

Έάν όέ καί έδώ εύρίσκετο έδώ καμ- 
μια χηρα νά ζητήσγ) άποζημίωσ'ν διτ
τόν έκ τοιαύτης αιτίας θάνατον τοΰ συ- 
ζυγο-υ της, τά μέν έλληνικά δικαστήρια 
θα εςεκαρδίζοντο γελώντα, οί δε γνω
στοί της, θά έφρόντιζον να τη έξασοα- 
λίσωσι διαμονήν είς το  Δροαοκαί'τιον.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 10 ’Ιουνίου

Καί το μέν Ευαγγελικόν νομοσχέ
διον, μή προωρισμένον νά θεραπεύση 
ούδεμίαν άπολύτως άνάγκην, διά νά 
εϊμεθα δέ ειλικρινείς, ούδέ καί τήν 
άνάγκην τοΰ κόμματος, έ'λαβεν ήδη 
τήν τύχην ή οποία άπό της πρώτης 
στιγμής καθ’ ήν άπεπειράθη νά γεν- 
νηθή, τό άνέμενε, καταδικασθέν. είς 
θάνατον καί ύπ’ αύτής τής έπιτροπής \ σώμα εινε ικανόν νά τροφοδοτήση το 
τής Βουλής, είς τήν οποίαν είχε πα- '< Είσαγγελικδν καί οτι πρόθυμοι καί 
ραπεμφθή προς μελέτην καί έπεξερ- ; αί κορυφαί άκόμη αύτοΰ θ’ άνεδέ- 
γασίαν. Διά τούτου δμως ουτε τδ χά- ; χοντο τδ άξίωμα, άν ώς άντάλλαγμα

κοινωνική πείρα θά έπερίττευε καί ή  
έπιστημονική μόρφωσις δέν θ’ άπε- 
τέλει προσδν δι ’αύτόν, άλλά καί ού
δείς θά είχε τό δικαίωμα νά έπανα- 
λαμβάνη τήν άνεπίδεκτον άμφισβη- 
τήσεως αλήθειαν, δτι τό Ε υ α γγελι
κόν σώμα, άρτιον ίσως κατά ποσόν, 
εινε άνεπαρκες ποιοτικώς άνίκανον 
κατά τήν πλειοψηφίαν του τούλάχι
στον, καί νά άτενίση άκόμη πρός τήν 
υψηλήν άποστολήν διά τήν οποίαν ή  
πολιτεία τό προώρισε. ’Ερωτάται επο
μένως: Ή  μέθοδος τών ημιμέτρων, ή 
άτυχώς άπό εικοσαετίας καί πλέον 
έφαρμοζομένη, διά νομοσχεδίων άλ- 
λεπαλήλων, .κατά τάς λέξεις μόνον 
καί τόν αριθμόν τών άρθρων διαφε- 
ρόντιον τοΰ τελευταίου άπορριφθέντος 
νομοσχεδίου, δέν είνε πλέον καιρός 
νά τεθή κατά μέρος; Αέν άποπλανώ- 
μεν δέ άλλήλους έπιτηδευόμενοι δτι 
πιστεύομεν, δτι δι’ εξετάσεων τήν σή
μερον ή δι’ έπιτροπών τήν έπομένην 
είνε δυνατόν νά στρατολογήσωμεν 
τούς ικανούς νά άνυψώσωσι τόν κλά- 
δον τοΰτον, εφ’ δσον ήμεΐς αύτοί άπο- 
διώκομεν τούς ικανούς τούτους, άφοΰ 
ώς ύλικήν άμοιβήν τοϊς παρέχομεν 
μισθόν διά τοΰ όποίου μόνον ή στοι
χειώδης συντήρησις καλύπτεται; Δέν 
λέγομεν δτι μόνον τό δικηγορικόν

σμα, δπερ έκαλεΐτο νά πληρώση το 
νομοσχέδιον, έπληρώθη, ουτε καί είς 
τό πρόβλημα έδόθη ή λύσις. Τό γε
γονός δτι ή Αικαιοσύνη, τής οποίας 
δεξιά χειρ ονομάζεται ό Είσαγγελεύς, 
στερείται τοιούτου, παραμένει αμετά
βλητον, άτυχώς δέ καί θά παραμείνη 
έπί μακρόν τοιοΰτο, παρά τήν κάλήν 
τοΰ Άρείου Πάγου θέλησιν (;„ έφ’ 
δσον ή δέν δυνάμεθα ή δέν θέλομεν 
νά άναζητήσωμεν τήν ριζικήν τής 
νόσου αιτίαν καί ταύτην νά θεραπεύ- 
σωμεν. Ούδείς δύναται νά άρνηθή δτι 
τό καιριώτερον κατά τοΰ Είσαγγελι- 
κοΰ κλάδου τραΰμα κατήνεγκεν δ διά 
τής αύξήσεως τών Πρωτοδικείων πολ
λαπλασιασμός τοΰ άριθμοΰ τών Ε ι
σαγγελέων, ούδείς δμως συγχρόνως 
δύναται νά ύποστηρίξη δτι καί πρό 
τούτου ό θεσμός ό Είσαγγελικός ϊ- 
στατο, ύπό τήν έ'ποψιν τοΰ άποτελοΰν- 
τος αύτόν προσωικοΰ, είς τήν περιω- 
πήν έκείνην τήν έποίαν δ νομοθέτης 
έφαντάζετο διαπλάσσων αύτόν. Διότι 
βεβαίως ό νομοθέτης, τάσσων παρά 
τό πλευρόν τοΰ δικαστοΰ τόν Εισαγ
γελέα, ουτε σχολαστικόν διεκπεραιω- 
τήν τών μηνύσεων έπεζήτησε νά τόν 
καταστήση ούτε καί είς μηχανήν 
γνωμοδοτοΰσαν έπί τών πορισμάτων 
τής άνακρίσεως ή έπιδιώκουσαν άπό 
τοΰ βήματος τών Πλημμελειοδικείων 
καί Κακουργιοδικείων τήν άπόδειξιν 
τής ένοχης τών κατηγορουμένων νά 
τόν μεταβάλη. ”Αν ταΰτα ήσαν τά 
έργα τοΰ Είσαγγελέως, τότε καί ή

παρεΐχεν ή πολιτεία άφθονα τά ύλικά 
μέσα. ΙΙαραλλήλως πρός τό σώμα 
τών δικηγόρων 1'σταται τό δικαστι
κόν. Πρωτοδικαι, είτε ώς πολιτικοί 
δικασταί είτε ώς άνακριταί, διαπρέ- 
πουσιν ούκ δλίγοι καί έπί εύθύτητι 
χαρακτήρος καί έπί μορφώσει έπι
στημονική καί γενικωτέρα, οΐτινες θά 
έκόσμουν άνευ υπερβολής τό Είσαγ- 
γελικόν σώμα. Είνε μυστήριον τάχα 
διατί ούτε τούς ίκανωτέρους τών δι
κηγόρων ούτε τούς άρίστους τών δι
καστών έπέτυχον οί μέχρι τοΰδε νό
μοι νά προσελκύσουν είς τόν Είσαγ- 
γελικόν κλάδον; Άπαιτεΐται δέ περί- 
νοια νομοθετική ή μεγαλοφυΐα έν γέ- 
νει δπως κατανοήσωμεν δτι καθ’ ο> 
λόγον έκεΐνο τό άξίωμα ή έπάγ
γελμα, συγκεντρώνει τούς ίκανωτέ
ρους, τό οποίον παρέχει τάς μείζονας 
ύποσχέσεις τής χρηματικής ικανο- 
ποιήσεως, κατά τόν αύτόν λόγον καί 
περί τό Είσαγγελικόν άξίωμα θά συ- 
σπειρωθώσιν οί έπίλεκτοι τών δικηγό
ρων καί δικαστών, δταν τό είς μισθόν 
άντάλλαγμα καταστή δίς άν μή τρις 
καί τετράκις άνώτερον τοΰ σήμερον 
παρεχομένου; Έ φ ’ δσον τοΰτο δέν 
κατανοηθή καί κατανοούμενον δέν 
τύχη έφαρμογής, προτιμώτερον νά 
έμμείνωμεν είς εν καθεστός ούδέν βε
βαίως ύποσχόμενον, πάγιον δμως,ή νά 
πελαγοδρομώμεν είς άποπείρας, zb 
μοναδικόν κέρδος τών δποίων εινε ή 
κατά καιρούς άναστάτωσις τοΰ Εί~ 
σαγγελικοΰ σώματος.



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η

ΠΕΙΡΑΙΕΪΣ  w i_  ΔΙΚΟΛΑΒΟΙ
Τό ζήτημα δπερ άνεκίνησεν εις τό 

προηγούμενον φύλλον έκτακτος ήμών 
συνεργάτης χρήζει καθ’ ήμάς εύρυτέρας 
συζητησεως καί άμεσωτέρας άντιλήψεως 
έκ  μέρους τών άρμοδιωτέρων. Τήν ζωήν 
καί τήν κίνησήν τής πόλεως τοΰ Πειραιώς 
δέν ειμεθα ήμεΐς οί τεταγμένοι νά έξά- 
ρωμεν, ούδ’ ύπάρχει άνάγκη νά άναγρά- 
ψωμεν δτι ύπό τήν έποψιν τών συναλλα
γών είνε ή πρώτη Ισως πόλις τής Ε λ λ ά 
δος. Παραδόξως δμως είνε καί ή μόνη 
πόλις έν τή όποια ώς μοναδικόν προσόν 
τοΰ παρίστασθαι ένώπιον τών δικαστη
ρίων της έν όνόματι άλλων άρκεΐ ή !ό:ό- 
της τοΰ Έ λληνος πολίτου! καθ’ ήν έπο- 
χήν έπιστήμονες ύπερβαίνοντες ίσως τούς 
πεντήκοντα είνε έγκατεστημένοι μονί- 
μως έν αύτή, συντηροΰντες πελατείαν ήν 
θά έφθόνουν πολλοί τών ’Αθηναίων συν
αδέλφων των, υπόχρεοι δμως ν’ άντιμε- 
τωπίζωσιν ίσοι πρός ίσους τούς ύπό τήν 
Ιδιότητα τοΰ Έ λληνος πολίτου δικο- 
λάβους.

Κατά πόσον τό θέαμα τοΰτο είνε έποι- 
κοδομητικόν διά τήν άξιοπρέπειάν τού
λάχιστον, άν μή δι’ άλλο τι, τής εξωτε
ρικής τής δικαιοσύνης παραστάσεως, είνε 
Ιλεύθερος πας τις νά κρίνη, δπως έπίσης 
δέν άποκλείεται νά σκεφθή τις ύπό ποιους 
δρους παράγουσιν οί δικολάβοι ούτοι τάς 
δίκας καί κατά τίνα τρόπον τάς διεξά- 

Ύουν, διατελοΰντες έν άμέσω μετά τών 
κατωτέρων τάξεων συγχρωτισμφ καί ώς 
■£κ τής συνήθειας τοΰ έπαγγέλματος, δπερ 
δι’ αύτούς είνε στενώς βιοποριστικόν, 
(ΐεταδίδοντες μαθήματα απείθειας πρός 
τούς νόμους καί διδάσκοντες, τόν άπλοϊ- 
κδν έργάτην τήν τέχνην τοΰ άποφεύγειν 
*άς ύποχρεώσεις. Εύχής έργον άρα, δπως 
δσον τό δυνατόν ταχέως καί δι’ οίασδή
ποτε προχείρου λύσεως τεθή τέρμα είς 
κατάστασιν τοιαύτην έκ τής όποίας δέν 
ζημιοΰνται ύλικώς, έπαναλαμβάνομεν οί 
έν Πειραιεΐ δικηγόρος ζημιοΰνται δμως 
-ηθικώς καί αύτοί καί ή άφτερη μένη τής 
Δικαιοσύνης έννοια.

Ό  κ. Υπουργός τής Δικαιοσύνης, δν 
■έπί τούτφ έπεσκέφθη τήν παρελθοΰσαν 
■Εβδομάδα έπιτροπή δικηγόρων τοΰ Πει
ραιώς, έξεπλάγη ώς έμάθομεν δταν διά 
πρώτην φοράν ήκουσεν δτι τό δικολαβεΐν 

πεϊνε έπάγγελμα ούδέν άπαιτοΰν προσόν 
ίν Πειραιεΐ. ’Αρκεί δμως μόνη ή έκπλη- 
ξις δπως μεταβληθή ή κατάστασις αΟτη 
καί τεθή τέρμα είς άτοπον δπερ άπό πολ
λοΰ δέν έπρεπε νά ύφίστατο ;

Β ΙΒΛ ΙΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ
Τ ά  προνόμιΐχ τής Έκκλιτ,αίας 

έν Τουρκία η  
Οΐβαγωγή είς τό «αρά  τώ Ο ΐ· 

κον>μ.ενοκω ΙΙατριαρχείω  
χληρονομιχόν δίκαιον

Τοιοΰτον τίτλον φέρει ή νεωστί έκ 
τών έν ’Αθηναις καταστημάτων τοΰ Π. 
Σακελλαρίου έκδοθεΐσα βραχεία επι
στημονική μ ελέτη  τοΰ έν Χ ίω  πολυμα

θούς καί μελετηρού συναδέλφου κ. Μ ιχ. 
Γ . Τσελεπίδου. ’Εν αυτή, άποτελούσν) 
την εισαγωγήν εις άλλην εκτενή πραγ
ματείαν του διά τό ΐσχΰον κληρονομι
κόν δίκαιον έ'ν τε  τώ  Οίκουμενικώ Π α- 
τριαρχείφ καί τοΐς άνά τό τουρκικόν 
κράτος δικαστηρίοις, ό συγγραφεύς εξε
τάζει τό ζωτικώτατον καί περιμάχητον 
ζητημα τώ ν προνομ ίω ν της Ε κ κ λ η σ ίας  
και τοϋ υποδούλου εν γένει ’’Ε θνους.

Καί άποδεικνύει σαφώς καί δι’ επι
χειρημάτων αναμφισβήτητου κύρους, δτι 
ύπό τοΰ ποοθητοΰ αύτοΰ πανηγυρικό
τατα  άνεγνο>ρίσθησαν είς τόν τότε Πα- 
ταιάρχην Γεννάδιον τόν Σχολάοιον, ά
παντα τά προνόμια δσων άπήλαυον οί 
Πατριάοχαι καί έπί τών Βυζαντινών αύ- 
τοκοατόρων, καθ’ ά έκ τών έξης ιστο
ρικών λόγων του πορθητοΰ μαυτυρεΐται: 
«Πατριάοχευε έπ ’ εύτυχία καί έχε τήν 
«φιλίαν ήμών έν οις θέλεις, έ'χων πάντα 
»τά  σά ποονόμια ώς καί οί πρό σοΰ Πα- 
«τριάρχαι ειχον». Καί περί τών προνο
μίων τούτων ό Μωάμεθ είχεν άναντιρ- 
ρήτως σαφεστάτην καί πλήρη γνώσιν, 
καθόσον πρό εξήκοντα ή'δη έτών ό Σουλ- 
τάν Βαγιαζίτ ό Ίλδερίμ , ήτοι κατά τό 
1 3 6 9 , επ έτυχε τόν διορισμόν ίεροΰ δι- 
καστοΰ (Καδή) έν Κωνσταντινουπόλει 
διά τήν ένώπιον αύτοΰ ετεροδικίαν τών 
’Οθωμανών.

Ούτως είχον πρότερον έν τώ  Βυζαν- 
τινώ κράτει αποκτήσει καί άλλα έ’θνη 
τούς ίδιους αύτών δικαστάς καί διεθνείς 
παραστάτας, οΐ Ε νετο ί τόν Μ παιλον, 
οί Γενουαται τόν Π οτεστατον  καί οί Ρ α - 
γουζαΐοι τόν Κ ονσονλον. Έ πρεπεν επο
μένως καί οί Έ λλη νες μετά τήν άλωσιν 
νά ένωσι τόν δικα στήν  καί έθνικόν αύ-

t  \ Λ  ~  fτων παραστατην και τοιοΰτος υπηρςεν ο 
Π χτριάρχης  καί άπασα ή λοιπή δικα
στική ιεραρχία. Καί μετά τοΰτο προ- 
βαίνων μεθοδικώς ό συγγραφεύς είς τήν 
έ'ρευναν τών προνομίων άτινα άνεγνωρί- 
σθησαν είς τούς Πατριάρχας ύπό τών 
Αύτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου, άποδει- 
κνύει οτι ού μόνον είχον απεριόριστον τό 
δικαιοδοτεΐν iSicx. έπί τών άφορώντων 
τήν καθόλου διοίκησιν της ’Εκκλησίας, 
ά λλ ’ οτι καί «τυγχάνουσιν ύπό τοΰ θεοΰ 
»κεγειροτονημένοι κοινοί πατέρες και 
διδάσκαλοι δικαιοσύνης, πρός δέ δτι εί- 
y ον άκόμη καί αύτό τό δικα ίω μ α  τοϋ 
νομοθετεΐν . Τοσοΰτον δ ’ εύρεΐα καί απε
ριόριστος ύπήρξε καί ή μετά τήν άλω- 
σιν δικαιοδοσία τών Πατριαοχών, ώστε 
έν έ'τει 1 7 0 7  διά Πατριαρχικές καί 
Συνοδικής άποφάσεως, οί χριστιανοί 
προτρέπονται γενικώς νά προσέρχωνται 
είς τήν δικαιοδοσίαν τνίς Εκκλησίας. 
"Οτι δέ τοιαύτην συνείδησιν τών προνο
μίων της ’Εκκλησίας είχον καί αύτοί οί 
όθωμανοί, εξάγεται έκ τοΰ πρός τόν 
Λόρδον Κλάρεντον ύπομνήματος τοΰ 
Ά α λ ή  Πασσα της 13 Μαΐου 1 8 5 5 , ένώ 
άναφέρεται οτι οι χριστιανοί διοικοϋνται 
και διευθύνονται υπό χριστιανικής μάλ

λον ή υπό τουρκικής άρχής.
Τών ποονομίων τούτων ού μόνον ή 

κύρωσις, άλλά καί ή μεταορύθμισις καί 
βελτίωσις έπεζητήθη καί έπετεύχθη έν 
τοΐς μεταγενεστέροις χρόνοις ύπο τοΰ 
μεγάλου μεταρρυθμιστοΰ Σουλτάν Με- 
τζ ίτ  έν αύτώ τω  τουρκικω Συντάγματι 
(Χ άτζι Χουμαγιοσύ). Συνετάγησαν δέ 
ο ί  Έ δ ν ι κ ο Ι  ϋα ινονιβ{ί.θ Ι δι’ ών 
έπεβραβεύθ·/) τό άρχαΐον καθεστώς, γε- 
νομένης τής έξης σαφοΰς διακρίσεως, δτι 
καθ’ άς περιστάσεις οί Μουσουλμάνοι κα- 
ταφεύγουσιν είς τούς ιερούς αύτών δικα- 
στάς, (Σερή-Καδή), κατά τάς αύτάς οί 
χριστιανοί δικαιούνται καί όφείλουσι νά 
καταφευγουν εις τήν δικαιοδοσίαν τών 
’Εκκλησιαστικών δικαστηρίων.

Καί περί μέν τών διαφορών αΐτινες 
άνάγονται είς τήν σφαίραν τοΰ οικογε
νειακού δικαίου, καί τήν καθόλου διοί- 
κησιν τνίς ’Εκκλησίας καί τών εκπαι
δευτικών καί εύαγών καθιδρυμάτων, ό 
συγγραφεύς Ιπιτροχάδην ποιείται λόγον, 
ενδιατρίβει δ’ ιδιαζόντως είς τό δίκαιον 
της έκ διαθήκης διάδοχης. Καί είς τό 
εύού τοΰτο πεδίον της έκ διαθήκης διά
δοχης, διεξήχθη έπί Διονυσίου τοΰ Ε '.  
καί πρό δεκαπενταετίας περίπου μέγας 
καί όξύτατος άγών μεταξύ τών Π α
τριαρχείων καί τής Πύλης, άρνουμένης 
παραδόξως τόν θρησκευτικόν  χαρακτήρα 
■της διαθήκης, καί συνεπώς τήν έ π ’ αύ
της δικαιοδοσίαν τής ’Εκκλησίας. Έν 
τέλει δμως, καί άφ’ ου, ώς γνωστόν, εί
χον ήδη κλεισθή αί ’Εκκλησίαι, ήναγ- 
κάσθη νά ύποχωρήσν) ή Πύλη, άνομολο- 
γήσασα τό άπεριόριστον της δικαιοδο
σίας τών Πατριαρχείων έπί τών χριστια
νικών διαθηκών. Ή  νεωτάτη πλήν Β ε -  
ζυρική έγκύκλιος της 22  Ίανουαρίου 
1891  καί άπό ύποκειμενικής δλως άπό
ψεως, χαρακτηρίζει τό ζήτημα τών δια
θηκών, ώς ζήτημα αστικής τάξεω ς, καί 
τότε μόνον δέν φιλονεικεΐ τήν άρμοδιό- 
τητα  της ’Εκκλησίας, δταν ή διαθήκη 
έ’χει έπικυρωθή ζώντος τοΰ διαθέτου.

Ουτω δέ,έκτός τών άλλων σοβαρωτά- 
των άτοπημάτων, άτινα συνεπάγεται ή 
τοιαύτη επίμονος καί μή νόμιμος άξίω- 
σις τής Πύλης, καθιστά αδύνατον  τήν 
ύπαρξιν ιδιωτικής διαθήκης. ’Ελπίζει 
πλήν καί εύχεται ό συγγραφεύς, ΐνα ή 
Πύλη,λαμβάνουσα ύπ’ οψιν άφ’ ένός μέν 
τό άληθές πνεΰμα τών άπό μακρών αίω- 
νων άλωβήτων τηρηθέντων προνομίων, 
άφ’ έτέρου δέ τά  πολλά άτοπήματα, είς 
ά κ α τ’ άνάγκην άγει ή μή νόμιμος ά- 
ξίωσίς της αυτη— καί άφ’ έτέρου τάς 
παρά τών ταγών τοΰ Γένους δοθείσας 
καί διδομένας έκάστοτε έξηγήσεις περί 
τών άναμφιλέκτων δικαίων τής ’Εκκλη
σίας— παραιτηθή τής τοιαύτης άξιώ— 
σεώς της, καί έπανέλθν) είς τήν πιττήν 
καί άκριβή τήοησιν τοΰ δλου άρχαίου 
καθεστώτος.

Τοιαύτη έν περιλήψει ή βραχεία πλήν 
περιεκτικωτάτη καί μεγίστου έπιστη-

μονικοΰ καί έθνικοΰ διαφέροντος πραγ
ματεία τοΰ φίλου δικηγόρου κ. Μιχ. Γ . 
Τσελεπίδου, ώτινι συγχαίρω άπό μέσης 
καρδίας.

Γ- Ν- Κεφάλας
Δικηγόρος έν Ά θ ή να ις

Α ί ατήλαι τής  «Δικαιοσύνης» 
εινε είς την διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ η άλλου δι
καστικού προσώ που, ευρισκομέ
νου είς την άνάγκην ή έπιΰ'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Ή  οικονομική έπιστήμη, πρό παν
τός δέ ή κοινωνιολογία, όέν είπον άκόμη. 
τήν τελευταιαν των λέξιν έπί τοΰ ζη

τήματος τών 
Τό ttoovouvov^ov λαϊκών ονο-

Ένε^νροδανειότιιριον μασθεντων έ -
νεχυροδανε.-

στηρίων, τών λειτουργούντων ύπό τάς 
διαφόρους μορφάς τών δημοσίων ή δημο
τικών ή κοινοτικών ενεχυροδανειστηρίων. 
Ύπήρξεν έποχή κατά τήν οποίαν ή συ- 
στασις τοιούτων ιδρυμάτων έθεωρεΐτο 
κοινωνική άνάγκη ίση πρός τήν ΐδρυσιν 
ένός νοσοκομείου ή άσύλου. Μικρόν 
καί κ α τ’ ολίγον δμως τό περίεργον καί 
ερευνητικόν τής στατιστικής βλέμμα καί 
μελέται άλλαι σχετικαί, ήρχισαν κλο- 
νίζουσαι τήν μέχρι πρό έτών ύπάρχου- 
σαν πεποίθησιν, ούτω δέ ήρξατο μορ- 
φουμένη ή γνώμη δτι, παρά τάς έκ- 
δουλεύσεις, άς τοιούτου εί'δους ιδρύ
ματα, δανείζοντα έπί ένεχύρω κινη
τών καί έπί μικρφ τόκω, παρέχου- 
σιν είς τάς άπορωτέρας λαϊκάς τάξεις, 
είς πλείστας περιπτώσεις γίνονται άφορ- 
μή βλάβης μάλλον ή ώφελείας, διότι 
ό έργάτης ή ό ύπάλληλος, ό εύχερώς 
δανειζόμενος παρ’ αύτών, καταφεύγει 
εις ταΰτα, όχι μόνον δταν περιέλθν) είς 
άδιέξοδον οικονομικόν, άλλά καί δταν αι
σθάνεται τήν άνάγκην νά σπαταλήσν) διά 
ταύτην ή εκείνην τήν άφοομήν.Ούτω, με
ταξύ άλλων, παρετηρήθη έν τοΐς ενεχυ
ροδανειστηρίου τών μεγάλων τής Ευρώ
πης πόλεων, δτι αί έργασίαι αύτών δι
πλασιάζονται καί τριπλασιάζονται κατα 
τάς έποχάς μεγάλων πανηγύρεων ή τελ ε
τών κατά τάς έοοτάς τών Χριστουγέννων 
ή τής πρώτης τοΰ έτους καί κατά τάς ά- 
ναλόγους ταύτας ημέρας. Τ ί σημαίνει 
τοΰτο; Ούδέν άλλο, ή δτι αί άποροι τά
ξεις, αί μή δυνάμεναι νά συμμετάσχωσιν 
είς τάς έορτάς ταύτας διά τών συνήθων 
πόρων των, καταφεύγουσιν εις τά 'τιμ α λ - 
φέστερκ τοΰ οί'κουτων άντικείμενα καί δι’ 
αύτών ποοίζονται προχείρως μικρά ποσα 
άτινα άσκόπως δαπανώσι, γεγονός δπερ 
δέν θά έλάμβανε χώραν, άν ή θύρα τοΰ 
πιστωτικού τούτου καταστήματος δέν 
ήτο τόσον έλευθέρα καί τόσον πρόχειρός.

ΑΛΦΡΕΔΟΥ I. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
Δικηγόρου έν ’Α'&ήναις

Η ΣΩΡΕΙΑ
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ

Τ Ο Τ  Γ Α Μ Ο Τ

Α Ι  Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Ν  Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν

Η ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

(Συνέπεια έκ τοϋ προηγουμένου) 

Ε ιν ε  γενική άρχή τής οικονομ ίας έν 
xjj κ αθ ιερ ώ σε ι παντός θεσμ ού  περιορίζον-  
-τος τήν έλευθέραν  τοϋ πολίτου δρασιν ή 
ίπ φ άλ λ οντος  αϋτφ  βάρη , δτι δέον νά 
χ α θ ιερώ τα ι μ ετά  τής δυνατής φειδοϋς, 
»««ί μόνον έν θ α  τυγχάνει απ αραίτη τον  
αννετιεία ίσχυροτέρω ν /.άγων. 'Ωσαύτως 
κχΙ τά  κωλύματα τοΰ γάμου δέον νά 
περιοοισθώσιν είς τ ’ άπ αρα ιτή τω ς φυ- 
ιηολογικώς κ α ι ηθικώ ς Αναγκαία, άτινα 
πρέπει νά τηρώνται έπί ποινή άκυρότη- 
τος (τοΰ γάμου).

, 'Ό τι αί παρά τοΐς λαοΐς βαθέως έρρι- 
ζωμέναι φιλελεύθεροι ίδέαι (L ib e ra - 
lism u s) τής σχολής τοΰ Adam S m ith

καί τών οπαδών του έπί μήκιστον είσ
έτι χρόνον θά προβάλλωσιν αύτόχρημα 
άνυπέρβλητα κωλύματα κατά τής άπο
δος ής καί εφαρμογής περιορισμού το
σοΰτον βαθέως είσδύοντος είς τήν έλευ
θερίαν -τοΰ άτόμου τοΰ έ'ρχεσθαι κατά 
τό δοκοΰν καί άνεξελέγκτως είς γάμου 
κοινωνίαν,ούδεμία πρόκειται άμφιβολία, 
πλήν ή έξέλ ’.ξις έ'σται βαθμιαία.

Τά  κωλύματα άφορώσιν ή τήν ουσια
στικήν νπόατασιν  ή τάς δ ιατυπώ σεις  τής 
τελέ(ΐεως τοΰ γάμου. Τ ’ άναφερόμενα είς 
τήν κ α τ’ ούσίαν ύπόστασιν ποοκύπτου- 
σιν ή έκ  τής νομικής φύσεως τής έν τω  
γάμ φ  έγκειμένης δ ικα ιοπ ραξίας  (συναλ
λάγματος) ή έκ  τής ηθικής σπ ονδα ιότη -  
τος τής σχέσεως ταύτης. Ή  νομική φύ- 
σις τοϋ γάμου ώ ς  σνναλλ.άγματος, ποοϋ- 
ποτίθησι τήν ποός δικαιοπραξίαν ικανό
τη τα  καί άναφέρεται, τό μέν είς τό άλη
θές καί τό έλεύθερον τής παρ’ έκατέρου 
τών συζύγων δηλωθείσης βουλήσεως,τόδέ 
είς τό φυσικώς καί νομικώς δυνατόν τοΰ 
περιεχομένου τής τοιαύτης βουλήσεως. 
Ή  πρός τέλεσιν γάμου νομική ίκανότης 
περιορίζεται ύπό ύφισταμένων υποχρεώ
σεων άσυμβιβάστων πρός τήν σύναψιν 
γάμου, δ έστιν ύφ’ ώρισμένων τινών έν-

νόμων σχέσεων, oiat ό ύφεστώς ήδη νό
μιμος γάμος, ή έν τοΐς άνωτέροις βαθ- 
μοΐς τής ίερωσύνης λαβοΰσα χώραν χει- 
ροτονία, πανηγυρική (παρθενίας ομολο
γία) έπαγγελία άγαμίας (τών μοναχών 
άδελφών καί καλογραιών) κ τλ . Πρός δέ 
ύπάρχουσι καί έγγύς τινες σχέσεις με
ταξύ τών μελλονύμφων, πρός άς ή σύ- 
ναψις γάμου έμφαίνεται άσυμβίβαστος, 
οίαι ή έξ αΐματος συγγένεια, ή κηδε- 
στία (άγχιστεία), ή πνευματική συγγέ
νεια καί τινες, περιπτώσεις τής publica 
honestas (δημοσίας εύσχημοσύνης), 
αΐτινες τόν φυσικώς δυνατόν, νομικώς 
άδύνατον καθιστώσι γάμον. Πλήν ύπάρ
χουσι καί πράξεις τινές τών άφιεμένων 
νά έ'λθωσιν είς γάμου κοινωνίαν, αΐτινες 
άρδην άντίκεινται είς τή.ν ηθικήν σπου- 
δαιότητα τήν προσιδιάζουσαν είς τόν 
γάμον οΐον ό γάμος μεταξύ δικαστικώς 
άποδεδειγμένων μοιχών ή συζυγοκτό- 
νων.

“Οσον άφορ^ τό τυπικόν μέρος τής 
τελέσεω ς τοΰ γάμου, ή μυστική σύναψις 
τοιούτου (m atrim onium  clandesti- 
η ΐ1 Ιϊΐ)άνευ δημοσίας προκηρύξεως,θ’άπε- 
τέλ ει έμπόδιον τής προλήψεως τής συνά- 
ψεως άκύρων γάμων, τελουμένου δέ τοΰ

γάμου ύπό τόν έ'λεγχον τήςδημοσίας γνώ- 
σεως καί πίστεως, δύναται νά προληφθή 
ή άκυ3ος σύναψις τοιούτου.’Εκ τοιούτων 
δικαιολογικών σκέψεων παοηχθη ο θεσ
μός τής άπό τοΰ άμβωνος έπ εκκλη
σίας έπανειλημμένως (τρις) παρ’ ίεοεως 
προκηρύξεως τοΰ μέλλοντος νά συναφθνι 
γάμου έν ταΐς χριστισνικαΐς κοινωνίαις 
τής Εύρώπης (ποβλ, § 7 0 -7 5  Αύστρ. 
Ά σ τ . Κ ώδ.) διά τοιχοκολλησεως δε εν 
τώ δημαρ^είω καί δημοσιεύσεως εν ταΐς 
έφημερίσι περί τοΰ μέλλοντος νά συναφθ’/j 
γάμου '/.αί τών όνοματοιν, κατοικοδια- 
μονής καί λοιπής περιγραφής των μελ
λονύμφων, προκειμένου περί τελεσεως 
πολιτικοΰ γάμου π .χ . έν Γαλλίί^ (πρβλ. 
άρθρ. 168 Code civ il), έν Γερμανία 
(πρβλ. § 1317 καί έπόμ. Γερμανι
κού Ά σ τ . Κ ώ δ.), έν Ούγγαρία (πρβλ. 
Νόμου άρθρα X X X I, X X X II  καί X X X III 
άπό τοΰ έ^ους 1894) ώς καί εν Αυστρι^ι 
(N othcivilehe Νόμου άπό 22 Μαΐου 
1868 άρθρ. 2 .) .

Προκειαένου μέν πεοί τών χωρών εν 
αΐς ή έκκλησία διά τοΰ άντιπροσωπου αυ
τής έν ιεροτελεστία λαμβάνει τήν άμοι- 
βαίαν γάμου συναίνεσιν τών συζευγνυμε- 
νων, τήν βεβαίωσιν τών κωλυμάτων
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Παρατηρήσεις δέ τοιαϋται, τεινουσαι 
είς την άπόδειξιν, ότι ιδρύματα τοιου- 
του είδους Οά ητο κοινωνικής έπωφε- 
λέστερον νά μη έλειτούργουν, έγένοντο 
μυρίαι, οπως πλεΐστα έξ άντιθέτου εινε 
καί τά επιχειρήματα τών υποστηριζον- 
των οτι ή άνάγκη της ύπάρξεως αύτών 
εινε αναπόφευκτος. Ύ πό τοιούτους δρους 
η νομοθετική παρ’ ήμΐν έξουσία άνα- 
λαμβάνει νά άπονείμν) προνόμια πρόςΐ-  
δουσιν ενεχυροδανειστήριου εις έν τών 
έν Άθήναις πιστωτικων καταστηματων. 
Έ π ί τη ευκαιρία δέ ταύτνι έοωταται : 
Ή  σύστασις έν Άθήναις ένεχυροδανει- 
στηοίου, παρεχοντος μικροδανεια επι ε- 
λαφρώ τόκω, πρέπει νά χαιρετισθ·7) ώς 
γεγονός μέλλον νά άποβή κοινωνικώς ω 
φέλιμον ή άντιθετως απειλεί βλαβας εις 
τάς λαϊκάς τάξεις, άς εινε κίνδυνος νά 
σ υ ν ειθ ίσ ν ι εις ty jv  α ττικταλΥ ΐν, τ ώ ν  ο π ο ίω ν  

απειλεί τό είς έπιπλα ή τιμαλφή ή είς 
κινητά έν γένει άποταμίευμα ; Ά τυχώ ς 
ή παο’ ήμΐν πείρα δέν δύναται νά λ α - | 
λήσνι', διότι έν 'Έ λλ ά δ ι δέν έλειτούρ- 
γησαν είσέτι ενεχυροδανειστήρια λαϊκα 
τοιαΰτα άτινα έν Εύρώπν) παρέσχον ά
φορμήν πρδς τοιαύτας παρατηρήσεις. 
Έ π ί τοΰ παρόντος, έν Άθήναις τουλά

χιστον, εύοισκόμεθα πρό τοιαύτης κατα- 
σιάσεως, ή μεταβολή τνίς οποίας επι
βάλλεται νά έπιδιωχθή διά πάσης θυ
σίας. Κατά τίνα τρόπον ληστεύονται 
κατά κυριολεξίαν οί καταφεύγοντες είς 
τούς έπί ένεχύρω δανείζοντας ίδιώτας 
είνε ά ο ιν ώ ς γνωστόν, ω < ττε περιττεύει 
πασα άνάπτυξις. “Αν επομένως διά τοΰ 
εξαγγελλόμενου νομοσχεδίου έπιτευχθή 
ν ά  ά π ο λ υ τ ρ ω θ ω σ ιν  οί ά π ο ρ ω τ ε ρ ο ι  τ*^ς 

έπαπειλουμένης κ α τ’αύτών ληστείας,θε
ραπεύεται ή τόσον προφανής κοινωνική 
αΰτη άνάγκη, τό δέ μέλλον καλείται να 
μας διδάξγ» κατά πόσον έκ της τοιαύ
της καινοτομίας έπίκεινται κοινωνικαι 
βλάβαι έλαφρότεραι η δεινότεραι.

Έ ν τ ε λ ώ ς ' άλλο δμως καί άσχετον 
καθ’ όλοκληρίαν πρός τάς άνω σκέψεις 
ήμών εινε το ζήτημα, άν τό Κρά
τος, τό δεχόμενον νά παράσχ-fi προνό
μια είς τό άναλαμβάνον τήν ΐδρυσιν 
λαϊκοϋ ένεχυοοδανειστηρίου πιστωτικόν 
Κατάστημα, έχν) τό δικαίωμα ν’ άπαι- 
τήσνι παρ’ αύτοΰ καί χρηματικά άν- 
ταλλάγματα, καταβλητέα αύτφ ή τώ  
Δήμω εί'τε διά παγίου ετησίου χρηματι
κού έπιδόματος, εΐτε ύπό τήν μορφήν 
τής συμμετοχής είς τά κέρδη. Έ π ί τοΰ 
ζητήματος τούτου ή γνώμη ήμών εινε 
άνεπιφυλάκτως καταφατική, φθανομεν 
δέ μέχρι τοΰ σημείου ώστε να υποστη- 
ρίξωμεν δτι τό πρώτον εν Ελλαδι λαϊ
κόν ένεχυροδανειστήριον, έφ δσον δεν 
είνε είς θέσιν νά '.δρύσγι ό Δήμος, επι
βάλλεται νά ίδρύσν) έν τών διαφόρων 
ταμείων, είτε τό μετοχικόν τών ύπαλ
λήλων, εί'τε άλλο τι.

Ύ πό θερμοκρασίαν ’Ιουνίου άναμφιβό-

λως πασα πνευματική έργασία πρό παν
τός δέ ή άνάγνωσις προτάσεων και η εςο- 

νύχισις τών μυρι- 
Τό δικαιο«5τά<5χον άδων ενστάσεων, 

διά τών οποίων 
κοσμείται πασα πολιτική διάφορά, εινε 
ή μάλλον εξαντλητική.‘ Ένεκα τουτου, 
αί άνεπισήμως άπό της 1 Ιουνίου κη- 
ρυχθεΐσαι δικαστικοί διάκοπαί, δικαιο- 
λογοΰνται είς τά βλέμματα όλων, γνω- 
στΟΰ οντος μάλιστα δτι, ενε/.α τοΰ δυσ
αναλόγου πρός τάς έκδικαζομενας πολι- 
τικάς υποθέσεις άριθμοΰ τών δικαστών, 
εκατοντάδες ό'λαι δικογραφιών παοαμέ- 
νουσιν είς χεΐρας τών τελευταίων, ανα- 
μένουσαι τήν λύσιν έν τώ μεσω τών κυ- 
νικών καυμάτων. Παο δλα δμως ταΰτα, 
τό ύπό τύπον διακοπών κηρυχθεν πλήρες 
δικαιοστάσιον, δέν νομίζομεν δτt εινε τε 
λείως δεδικαιολογημένον. Οί κ. κ. Προ- 
εδροι τών Έφετών καί τών Πρωτοδικών 
ήδύναντο φρονοΰμεν νά δεχωνται απα · 
σας τάς περί προτιμησεως αιτήσεις και | 
νά διατάσσώσι τήν συζήτησιν τών υπο
θέσεων, ών ζητείται ή προτίμησις, έντός 
τοΰ ’Ιουνίου, δστις, κατά νόμον τουλά
χιστον, είνε εκ τών εργάσιμων δικαστι
κών μηνών, ή δέ μέθοδος, ήν ακολου- 
θοΰσιν, άναλαμβάνοντες αυτοί νά κρίνουν 
ποία έκ τών ύποθέσεων εινε εκτάκτως 
επείγουσα καί ποίας ή συζήτησις δύνατα' 
άκινδύνως ν’ άναβληθή καί διά τόν Σ ε
πτέμβριον, μόνον παρεξηγήσεις είνε κα
τάλληλος νά παραγάγνι.

ΛΑίΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ό  μ ετά  πόνον ψυχής άπ ορρίψ ας διά  

παραιτήσεω ς τό αξ ίω μ α  τοΰ Κ Ιρηνοδι- 
κου κ. Γ ε ώ ρ γ .  Γ χ ο ύ μ .*ς , δστις με  
τό άπέρριτον  υψος του π αρέδω κεν  είς τήν 
δημοσιότητα dta τής πρώ της επιστολής 
τον άρκετά  φ ω τογραφ ήματα τώ ν π α ρ α 
σκηνίων, συνεχίζει τό t-ργον του δ ιά  τής 
σημερινής δευτέρας επιστολής του :

Κνριε Σνντάκτα,
Φ ιλοξενήσατε, π αοακαλώ , είς τό  φυλ- 

λον τής «Δικαιοσύνης» καί τ ά  άκόλουθα  
ά ξια προσοχές, κα τά  τήν κρίσιν μου.

Έ ν Μυκόνω ό ισχύων Βουλευτής ή- 
ξίωσέ ποτε, ΐνα κατά τό δοκοΰν αύτώ 
ενεργήσω τήν άνάκρισιν επι αναιρεσεως 
τίνος. Έ γ ώ  μέν κατέδειξα τό άδύνατον 
καί παράνομον τής πράξεως, αυτός δε 
έπελήφθη τνίς μεταθέσεώς μου. Παρεκά- 
λεσα τόν νΰν πρόεδρον τνίς Βουλής γνω
στόν μου, δπως ματαιώσν) τήν μεταθε- 
σίν μου· μοί τό ύπεσχέθη ρητώς· άλλά 
τήν όγδόην άπό τής ύποσχέσεώς του ή
μέραν μετετέθην, ήναγκάσθην δε τοτε 
νά μεταβληθώ είς μεταπράτην πωλών 
μέ έκπτωσιν τάς οίκιακάς μου προμή
θειας, είς άς προέβην πειθόμενος είς τήν 
άνω ύπόσχεσιν. Έτοποθετηθην εις Τρικ- 
κερι· μετά τρικυμιώδη ταξειδιον, καθ 
δ μάλιστα άπώλεσα κλαπέντα άπαντα

τά μαγειρικά μου σκεύη καί άλλα πράγ
ματα, έ'φθασα αισίως.

Τν*ν όγδόην άπό της άφίξεώς μου η
μέρα ν μετετέθην είς Σκιάθον, έ'δεσα τά 
πράγματά μου καί άνέμενον τόν διάδο
χόν μου, ΐνα παραλάβν) τήν υπηρεσίαν 
(ώς λέγουν), διότι είχεν άναχωρησει 
πρό μικροΰ μετατεθείς καί ό γραμμα- 
τεύς. Ιΐαοηλθε τό είκοσαήμεοον, ό διά
δοχός μου δέν έφάνη, έζήτησα τήν γνώ
μην της προϊστάμενης άρχης, έάν μετά 
τοΰτο ήδυνάμην νά ένεργήσω έγκύρους 
ποάξεις· αοί άπήντησεν άποφατικώς. 
’Έ κλεισα  τό μικροσκοπικόν γραφεΐον μου 
καί άνέμενον, μή δυνάμενος νά παραδω- 
σω είς ούδένα τήν ύπηρεσίαν. Επι τεσ- 
σαρας  δλους μήνας διετελεσα άπλοϋς 
φύλαξ τοΰ άρχείου τούτου, τέσσαοες δέ 
παρήλασαν Εΐρηνοδίκαι καί τρεις γραμ - 
ματεΐς κατά τό διάστημα τοΰτο μ ετα - 
τεθέντες είς Τρίκκερι, ά λλ’ ούδείς άνηλ- 
θε τό άνωφερές λιθόστρωτον, ούδείς ήλ
θε, τό γραφεΐον ήτο μικρόν, τά κέρδη  ευ
τελή !  Μάτην έπεκαλέσθησαν τήν συν- 
δρομήν μου οί Τρικκιριώται διά προσω- 
οινά μέτρα καί άλλας πράξεις· τό είκο- 
σαήμερον είχε παρέλθει! ! Ουτω δέ έπί 
τέσσαρας μήνας ήογουν δύοΕίρηνοδικεΐα, 
τό τών Τρικκέρων καί τνίς Σκιάθου δι’ 
έκαστον τών οποίων τό μέν δημόσιον ε- 
δαπάνα δραχμάς τετρακοσίας  κατά μή
να, οί δέ άστοί κεχηνότες άνέμενον δι
καιοσύνην καί δ-.ακανόνισιν τών συναλ
λαγών καί άλλων εκκρεμών ύποθεσεων 
των.

Κατά τήν κατασκευήν λιμενικού τ ί 
νος έργου έν Σκιάθω έν τών μελών της 
λιμενίου επιτροπής περιελθόν είς δια
φωνίαν πρός τόν έργολάβον, δι ευνοη- 
τους λόγους, ήγειρε θόρυβον καί παρε- 
συρε τό πλήθος, παρενέβην ύπέρ -οΰ 
εργολάβου ύπέρ ου ήν τό δίκαιον, ανε- 
μίχθη ή πολιτική τότε καί ή μήνις έ -  
στοάφη κ α τ’ έμοΰ- ευτυχών έσώθην διά 
τής έκθέσεως τοΰ έπί τόπου έλθόντος 
άνωτέρου έπιθεωρητοΰ γράψαντος έν τνί 
έκθέσει έπί λέξε·. τά έξής : «ό θόρυβος 
είνε ποοϊόν κομματικής  διαμάχης 
μ ,ή τ£ α ,λ λ ο  καί μόνον ό κ. Είοηνοόι- 
κής έχει δίκαιον».

’Έ ν τινι επιθεωρήσει τοΰ γραφείου 
αου ό ενεργών αύτήν περιωοίζετο είς τόν 
έν τή  έπικεφαλίδι άραβικόν άριθμόν τών 
συμβολαίων. Έ κ  παραδρομής Ιν τινι έπ ι
κεφαλίδι είχε γραφεί ο άριθμός 1 5 0 0 , η 
σύμβασις άφεωρα ποσον 2 0 0 0 ’ η πραξις 
δέ έγένετο έπί άναλόγου ένσημου χάρ
του* έν τούτοις με εκαλεσαν εις απολο
γίαν καί έπεδίωξαν τήν τιμωρίαν μου 
ώς παραβάτην τοΰ περί χαρτοσήμου νό
μου ένώ διά τήν σύμβασιν τών 2 0 0 0  
δραχμών κατηνάλωσα τόν ένσημον χάρ
την τών 15 δραχμών ήτοι τόν άνάλογον.

Πρό διετίας ένεργήσας έπιτοπίους 
άνακρίσεις άδεία τοΰ άρμοδιου Εισαγγε- 
λέως καί αύτεπαγγέλτως δικαιούμαι 
λαμβάνειν ύπέρ τάς 2 0 0  δραχμάς· άλλά

μέχρΛ τοΰδε ούδέν έλαβον, ούδέ είνε 
γνωστόν ποΰ εύοίσκονται ήοη τα  σχετι
κά δικαιολογητικά έ'γγραφά μου.

Έ κ  Φαρών μετετέθην είς Στυμφαλίαν 
καί έκεΐθεν μή δυνηθείς νά μεταβώ, είς 
Ποτιδάνειαν δικαιοΰμαι λαβεΐν έκ μι
σθών δραχ. 3 0 0 "  ύπεβάλον έν καιρφ τά 
σχετικά δικαιολογητικά έ'γγραφα δια- 
t/.αρτυρόμενος καί γράφων «κατά πλάνην 
ό κ. Είσαγγελεύς Παρνασσίδος θεωρεί 
αύτόν άναρμόδιον. Ύπέβαλον αύθις τά  
έ'γγραφα πρός τόν κ. Είσαγγελεα Παρ
νασσίδος· ά λλ’ έ'κτοτε ά γ ν ω σ τ ο ν  τί έγ έ 
νοντο ■ είς τό Ύπουργεϊον δέν ά π εστά - 
λησαν. Υ π ο λ είπ ετα ι ήδη νά έξετασθή: 
είναι αρμ όδιος  ό κ. Υπουργός της Δι
καιοσύνης νά κανονισν) τήν άρμοδιότητα 
θάτέρου τών άρμοδίων ή άναρμοδίων ; 
καί τότε πιθανόν νά λάβω τά  όφειλό- 
μενα· άλλως θέλω καταφύγει είς τά Δι
καστήρια, ΐνα ζητήσω τάς όφειλομένας 
μοι έν δλω δραχ. έννεακοσίας.

Φαντασ&ήτε ήδη οποίαν δικαιοσύνην 
δύναται νά άπονείμν) έκατοντάδραχμος 
δικαστικός ύπάλληλος πεινών καί γυ- 
μνητεύων, δταν τώ  καθυστηρεΐται το 
ίλιγγιώδες δι’ αύτόν ποσόν τών 9 0 0  
δραχμών ! Φ ρίξατε δε, δταν μάθητε, 
δτι ούτος άναγκάζεται νά λαμβάνν) έπί 
πιστώσει τά  ώνιά του άπό τόν καπηλι- 
σκον τοΰ χωρίου τόν κατά κανόνα καί 
κομματάρχην, δστις ήδη, έπ ετυχε νά 
ύποδουλώση τόν δικαστήν σκαπτόμενος 
ήδη νά διαθέτν) τοΰτον κατά βούλησιν. 
Κ λαύσατε δ έ  κ α ι πάλιν θρηνήσατε, δταν 
άκούσητε, δτι ό δικαστής ούτος μ ετα τε
θείς μ ετ ’ ολίγον έξηυτελίσθη καί διε- 
πομπεύθη δημοσία διότι δέν έπληοωσε 
τό ποός τόν καπηλίσκον χρέος του, μη 
προλαβών ένεκα τής μεταθέσεώς καί 
της μή πληρωμης τών καθυστερουμένων 
ύπό τοΰ Δημοσίου.

Μή άπορεΐτε διότι άπεκάλεσα τόν 
Είρηνοδίκην έκατοντάδραχμον μάλιστα 
τοιοΰτος έστιν· διότι αί 160  δραχμαί, 
άς δικαιοΰται λαμβάνειν, μειοΰνται, 
πρώτον κατά 2 0  δραχμάς έκ τών δια
φόρων κρατήσεων καί τοΰ χαρτοσήμου· 
δεύτερον έκ τών γραμματίων τών δια
φόρων λαχείων, άπερ οί κ. ταμιαι κατέ
στησαν αναγκαστικά κρατοΰντες καθ’ 
έκάστην μισθοδοσίαν δύο ή καί πλειονα 
τούτων έκ τοΰ μισθοΰ τοΰ ύπαλληλου, 
τοίτον μειοΰνται διά τών αύτών γραμ
ματίων τών ά π ’ ευθείας ύπό τών προϊ
σταμένων άρχών έπιβαλλομένων αύτοΐς 
ώς καί τών διαφόρων εισφορών, ότέ μέν 
ύπέρ τούτου, ότέ δέ ύπέρ έκείνου τοΰ 
φιλανθρωπικοΰ, ή δέν ήξεύρω τίνος, άλ
λου σκοποΰ· άλλά συνηθέστατα μειοΰν- 
ται καί υπό τών επ ιβαλλόμενων αύτοΐς  
βιβλίων, άχρηστω ν άλλω ς, ήτοι δ ιαφ όρω ν  
εγκυκλίων,συλλογώ ν νόμω ν,ή  άλλων συγ
γραφ ώ ν τοϋ Α ' . ήτοΰ Β '.και κα&εξής ά -  
ποστελλομένω ν κατά  δ εκ άδ ας , ΐνα διανε- 
μηθώσι δήθεν εις τού; ανυπάρκτους νομο
μαθείς τών χωρίων. Τών βιβλίων τούτων

ποιείται ή κατά τόπους προϊσταμένη 
έκκλησιαστική άρχή (έν Ελλάδι ο Ε 
πίσκοπος)' έν αϊς δέ χωραις είσηχθη ό 
θεσμός τοΰ πολιτικοΰ γάμου άνατίθησι 
συνήθως ή Πολιτεία είς τ ’ αυτόνομα 
νομικά πρόσωπα τών δήμων, λειτουρ- 
γοΰντα έν τή παρά της Πολιτείας δοτή 
αύτών δικαιοδοσί^., τόσω την βεβαιωσιν 
της μή ύπάρξεως κωλυμάτων, ως και 
τήν σύναψιν τοΰ γάμου, καί τήν τηρησιν 
τών μητρώων αύτών τε  καί τών ετερων 
ληξιαρχικών πράξεων περί τών σπου- 
δαιοτέρων γεγονότων τοΰ άνθρώπου, ο 
έστι τής γεννήσεως καί τοΰ θανάτου.Έφ 
ω. ή τών ληξιαρχικών βιβλίων συγκέν- 
τοωσις έν μια καί τή αυτή άρχή καθι- 
στησιν έφικτοτέραν τήν άνακάλυψιν ύ- 
παρχόντων τυχόν έκ συγγενείας η έξ 
ύφεστώτος ήδη έτέρου νομίρου γάμου 
κωλυμάτων.

Δογματικώς, συνωδά τώ  κανονικω 
Δικαίο» τών καθολικών, τά  κωλύματα 
διαιοοΰνται είς θείου καί άνθρωπινου δι
καίου. Είς τήν κατηγορίαν τών πρώτων 
ύπάγονται τά  ύπό της θείας άποκαλυ- 
ψεως καθορισθέντα καί τά έκ τής φυ- 
σεως τοΰ θεσμοΰ τοΰ γάμου ώς μυστη
ρίου προκύπτοντα, άπαντα δέ τά λοιπά

λογίζονται ώς άνθρωπίνου δίκαιου (κω
λύματα). Καί τά  μεν πρώτα ίσχύουσι 
διά τάς χοιστιανικάς κοινωνίας, ποικίλ- 
λοντα άναλόγως τών διαφόρων λεπτομε
ρειών τών δογμάτων, τα  δε δεύτερα, 
ώς άπόρροια τοΰ θετικού δίκαιου της 
πολιτείας, ύποχρεοΰσιν άδιακρίτως θρη
σκεύματος.

Έ ν  τώ  κανονικω δικαίω τών Καθο
λικών έτέθησαν αί βάσεις εύρυτάτου συ
στήματος άπειοαρίθμων κωλυμάτων γά
μον ύπερακοντίσαντος καί αύτο το της 
’Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Η 
άγαμία τοΰ κλήρου, καί δη τοΰ μονα- 
ζοντος, έθεσπίσθη έπικοίνως παρ’ άμφο
τέρων τών έκκλησιών, πλήν έν διαφόρω 
μέτρω. Άφορμήν πρός τοΰτο έδωκαν αι 
τότε περί άσκητισμοΰ (Askese) κοα- 
τοΰσαι άρχαί, αΐτινες διεβλεπον εν τή 
εύλαβεΐ τηρήσει τών τριών επαγγελιών, 
τής πεν ίας, (καί τής άφιλοχρηματιας), 
τής (παρθενίας καί) άγνότητος (μέχρις 
άπαγορεύσεως καί αύτοΰ τοΰ γάμου),και 
της ύ π ακοή ί είς τε  τά  κελευσματα της 
Εκκλησίας καί τής έν αύτή ιεραρχίας 
τήν άρχίτυπον βάσιν τοΰ έν Χριστώ 
βίου. Μήπως καί ό Ίησοΰς Χριστός εί
χεν έλθ·/) είς γάμου κοινωνίαν; Μήπως

ώς έκ τών κατά τών.Χριστιανών διωγμών 
κατά τούς πρώτους αιώνας, τοΰ οίκογε- 
νειακοΰ βίου — φύσει— άδυνάτου έν ταΐς 
τρώγλαις τών έρήμων καθισταμένου, δέν 
άνεπτύχθη ό μονήρης ασκητικός βίος, 
καί οπότε αί έρημοι ύπερεπληρώθησαν 
έκ τών καταδιωκομένων ως εκ τ·?ίς φύ
σει ποός επικοινωνίαν άνάγκης τών 
ανθρώπων δέν έδημιουργήθη ό μοναχι
κός κατά τάγματα βίος;

Ώ σανεί ή άγαμία ήτο άναγκαία 
προϋπόθεσις της άγνειας τοΰ κλήρου, 
άνεκηούχθη έν τώ  Κανονικω Δικαιω τών 
Καθολικών, ώς συνέπεια της Ιερωσύνης 
(γενικώς θεσπισθεΐσα διά τοΰ Διατάγ
ματος τοΰ Ίννοκεντιου του II  εν τν) 2qc 
Λατερανική Συνόδω 1 1 3 9  μ. X .)  πρβλ. 
Canon 4 0 , Gausa 2 7 ,  quaestio  1:
ομοίως ποοσελήφθη αΰτη ε'ν τε  τή Βυ- 
ζαντειακή νομοθεσία και εν τή  § 63  
τοΰ έν ίσχύϊ Α,ύστρ. Αστικοΰ Κωδικός 
μεταξύ τών κωλυμάτων γάμου τών α- 
ποκωλυόντων τήν έγκυρον αυτοΰ ~ ελε- 
σιν (σύστασιν), ών κ α τ’ άντιθεσιν αλλα 
άποκωλύουσι τήν έγκυρον υπόστασιν 
(έξακολούθησιν) συνεστώτος γάμου (οΐον 
δταν έγγαμος άσπασθή το μοναχικόν 
σχήμα).

Καί άλλως δε, καθ’ ά επ εται, έξη 
γεΐται άπό δικαιοϊστορικής άπόψεως πώς 
παρήχθη καί διετηρήθη διά μέσου τών 
αιώνων ό θεσμός της άγαμίας τοΰ κλή
ρου. Διά τών κανόνων τής Εκκλησίας 
κ>οί τοΰ θεμελιώδους όργανισμοΰ τής 
λειτουργίας αύτής (K irclienverfaS* 
Sung), καθιεροΰται σχέσις πνευματικής 
έξαρτησεως καί τάνάπαλιν (πνευματι
κής) έξουσίας μεταξύ τοΰ κλήρου καί 
τοΰ χριστεπωνύμου “πληρώματος. 'Η  
σχέσις αυτη  χαρακτηρίζει τήν υποβολήν  
ώρισμένων, ιδία τοπικώς καταμεριζο- 
μένων εκκλησιαστικών διοικητικών περι
φερειών (ένορειακών, επισκοπικών κ τλ .) 
καί τών έν αύταΐς καθ’ έκαστον μελών 
τοΰ — έκκλησιαστικοΰ—  ποιμνίου, ύπό 
'.ήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοΰ έν 
ένεργεία κοσμικού ίδιο: κλήρου (καλου- 
μένου οΰτω κ α τ’ άντίθεσιν πρός τόν μο- 
νάζοντα, W e ltc le ru s  im  Gegen- 
satze zum O rdenclerus), τυγχάνει δ& 
κ α ί τής άναγνω ρίσεω ς τής Π ολιτείας. 
Αΰτη δμως (ή σχέσις) φυσικφ τφ  λόγφ 
δέν παρουσιάζει τήν πληρη νομικήν καί 
πνευματικήν ισότητα, ήν προαπαιτεί 
τό δίκαιον μεταξύ τών είς γάμου κοι
νωνίαν ερχομένων, ώστε άνενδοιάστως



I ο Σ Τ Ν Η
τών άηαΟέτων καταβάλει έκ τρόμου ό 
άτυχης ούτος ύπάλληλος τό άντίτιμόν, 
ριπτων είς τινα γωνίαν αγωνιών τό υπό
λοιπον, αφοΰ υπεχρεωσε τον γραμματέα 
η τόν κλητήρα ίνα πληρώσωσι καί ουτοι 
εν άντίτυπον πρός άνακούφισίν του, έν ω 
τό γραφεΐον στερείται καί αύτής τής 
Πολιτικής Δικονομίας ! !

Ταΰτα μοΰ υπενθυμίζου 1 καί γεγονός 
άξιον αναγραφής κατα τήν κρίσιν μου. 
Είς υπουργος προεκληθη δημοσία, ΐνα 
βεβαιώσνι έάν αί άποστελλομενα·. 'ά γ γ ε- 
λιαι άφορώσαι, τά άνω συγγράμματα  η 
καί αύτά ταΰτα, άποστέλλονται διά τα 
χυδρομικών ένσημων. Ό  υπουργός ου
τος έν τή αγαθότητί του, ίνα σώσν] τό 
ϊρΗκο)’ του υπάλληλου του, έπεχείρησε 
δημοσία νά διάψευση γεγονός πασίδη- 
λον, βεβαιών δτι τά έντυπα ταυτα άπο- 
στέλλονται δια ταχυδρομικών ένσημων. 
Ο υδεποτε ! . ! Αυπουυιαι διότι έρριψα εις 
τόν καλαθον τών άχρηστων τοιοΰτον 
φακελλον μετα τών έν αύτώ αγγελιών 
και λοιπών έντυπων φεροντα έ'μποοσθεν 
μέν αριστερά καί άνω «ύπουργεΐον Δι
καιοσύνης» όπισθεν δε μεγάλην  σφραγίδα 
τοΰ υπουργείου, άλλά γοαμαατόσημον 
ούδαμοΰ ! !

Ί  ά γεγονότα ταΰτα έκτίθημι διά μό
νον τόν λόγον τής βελτιώσεως τοΰ σπου- 
δαιοτατου δικαστικοΰ κλάδου τών Ε ι
ρηνοδικείων, φρονών ότι διά ίλέσου τών 
γραμμών τών πραγματικών τούτων γε
γονότων δυνατόν νά διίδωσιν οί τά κοινά 
διέποντες τά μέσα έκεΐνα, δι’ ών δυνα- 
. όν να αρθώσι τα κακώς κείμενα πρός 

απονομήν τής δικαιοσύνης παρά τώ  λαώ.
Δέξα<3θε 

γτ Γ. ΓΚΟΥΜ ΑΣ  
Ι ε ω ς  Ε ίρηνοδίκης

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

Ο  Ν Ο Μ Ο Σ
ΠΕΡΙ ΙΙΡΟΣΟΝΤίΙΝ ΚΑΙ M 0 N I 1 T H M

ΤΏΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Συνεχεια εκ τοΰ προηγουμένου)

8*ον ΤΓά άναγχχε* Γνομ,οθε- 
τ ι κ χ

α ’) Φρονώ οτι πρέπει νά καταογη- 
θώσιν άπαντα τά Ειρηνοδικεία πλήν ιών 
έν ταΐς Ιίρωτευούσαις τών Νομών καί 
Επαρχιών, νά συστηθώσιν είς τάς ΙΙοω- 
τευούσας τών Νομών Πταισματοδικεία 
οπου σήμερον δέν υπάρχουν τοιαΰτα, 
διότι καταργοι>μένων τών Είρηνοδ. τών 
Δήμων, ή Π ολιτ. Διαχείρισις τών Είοη- 
νοδ. τής Ιίρωτευούσης τών Νομών θ ’αύ- 
ζησγ] καταπληκτικώς, καί αν τό Εί^η- 
νοδικεΐον Ιίρωτευούσης Νομοΰ τίνος έκ- 
δίδνι πλέον τών 3 0 ,0 0 0  άποφάσεων νά 
συν.σταται ύποχρεωτικώς καί Βον έν αύ- 
τ?ί. Είς δε τα  εν ταΐς ποωτευούσαις τών 
’Επαρχιών Ειρηνοδικεία νά διορισθή εις

νά έπιτρέπ·/) αύτόν μεταξύ κληρικών καί 
μη τοιούτων. Ή  όρμέμφυτος άντίληψις 
τής μη  ̂ πλήρους ίσότητος ταύτης, κα-  
βιστα  οθεν προφανώς, εν μέοει δέ καί 
άπό δικαιονομικής άπόψεως,' ασυμβίβα
στον την άλλήλοις, άναγκαίως συνεπο- 
μένην έξίσωσιν τών μελών τοΰ <ληοου 
ι.ρός ^τα ,οΰ εκκλησιαστικού ποιμνίου, 
μεθ ων ήθελον τυχόν έλθη είς γάυ.ου 
κοινωνίαν.

Πλήν και έτεραι δικαιολογικαί σκέ
ψεις, ίδία προκειμένου περί τών άνωτά- 
των βαθμιδών τής ’Εκκλησιαστικής ιε
ραρχίας (τοΰθ’ δπερ καί σήμερον ετι θά 
ήδύνατο ίσως άρκούντως νά ύποστηριχθή 
δτι ένδείκνυται συμφέρον καί εύλογον τή 
Εκκλησι^, προσκείμενου περί Επισκό

πων καί τών ύπέρ αύτούς έκκλ. βαθμών), 
προηγαγον την Ά νατολ. Όρθ. ’Εκκλη
σίαν νά θεσπίσγι τό κώλυμα τοΰτο. Έν 
. /) Καθολ. Εκκλησία διεκριθησαν οί βαθ- 

μ&ί εκκλησιαστικής ιεραρχίας είς 
μείζονα καί έλάσσονα εκκλησιαστικά α
ξιώματα « o rd in e s  m a jo re s »  καί « o r -  
d in e s  m in o r e s »  : άπό τοΰ Πάπα Ίν -  
νοκεντιου τοΰ I I I .  καθωρίσθησαν ώς μεί
ζονα ̂  αξιώματα τά  το$ί υποδιακόνου, 
διακόνου, πρεσβυτέρου  καί επίσκοποί;,

α,-οφζινωντοα, ου jj.ovov ttsol τη ς  ικ,ανο- 

τ/]τος, α λ λ α  λ ζ ι  ττερι του τ)θους /cscl του 

χαρακτηρος τοΰ διοριστέου, τά δικαστ. 
Συμβούλια τών Πρωτοδικών καί Έ φ ε
τών έν ταΐς περιφερείαις τών οποίων 
υπ/ιρετει ό διοριστέος, συμπεριλαμβανό
μενα^ έν αύτοΐς κκί τών οικείων Είσαγ- 
γ^,λεων και όυο εκ τών έγκριτων δικη
γόρων έκλεγομένων ύπό? τοΰ Προέδρου 
καί Είσαγγελέως, ταΰτά δέ τά Συμ
βούλια ν' άποφαίνωνται καί περί τής

ώ ; έλάσσονα δέ τά τών OStiari, lecto- 
re.S, acolouthi καί exorcistae. ’Αν
τίστοιχα κατώτερα τοΰ ύποδιακόνου έκ- 
κλησιαστικά άζιωματα ύπάρχουσι παρ’ 
ημιν, πυλω ροί, νεω κόροι, ιράλται καί ά-  
ναγνώ σται, μόνον όε ή χειροτονία τών 
μειζονων εκκλησιαστικών βαθμών, ώ 
και εν τή Ανατ, Εκκλησία, συνεπή- 
γετο τό άπό τοΰ γάμου κώλυμα.

II  ακώλυτος έπιγαμία (=zjus COn- 
Ilubil), ομως αντεκειτο εις τό συμφέρον 
τής τοΰ Θεοΰ πολιτείας (C iv itas Dei), 
ύφ ήν συμφώνως τή  διδασκαλία τοΰ 
ίεροΰ^Αύγουστίνου, ήννοεΐτο ή Ε κ κ λ η 
σία. Έ ν τώ όργανισμώ ταύτης τά καθ’ 
έκαστον όργανα έδει νά λειτουργώσιν έν 
.ώ  αποκλειστικώ αυτής συμφέροντι, χ ω 

ρίς νά δύνανται κάν ταΰτα νά άποβλέ- 
πωσιν εις το ίδιον έαυτών.

_ Η οικογένεια, αφ ενος επατάσσετο 
ούτω διά τής δημιουργουμένης ούτωσίν 
έλλείψεως φίλτρου άπέναντι τρίτων (καί 
ο ή νομίμων κατιόντων) ώς καί διά τής 
σχεσεως άπεριορίστου ύπακοής πρός τήν 
εκκλησίαν δια δέ τής έπαγγελίας τής 
πενίας (μή δυναμένης ν' άποκτηθή, μηδέ 
κληρονομηθή περιουσίας έκ μέρους τοΰ

ύπογραμματεύς έμμισθος μέ δρ. 5 0 -6 0  
αναγκαίος τοσον διά τήν άνακριτικήν I 
υπηρεσίαν, ήτις θα επισωρευθή ενεκεν 
τ/;ς Λαταργησεως τών Ειρηνοδικείων *τών 
Δήμων καί μή συστάσεως Πταισματοδι
κείων έν ταΐς Ιίρωτευούσαις τών Ε π α ρ
χιών καί τήν άναπληρωσιν τοΰ Γοαμ- 
ματεως έν περιπτώσει κωλύματος ή 
απουσίας, όσον καί διά τήν έκτέλεσιν 
τής 1 ποθηκοφυλακικής ύπηοεσίας δέν 
λέγω δε συμβολαιογραφικής, διότι παν- 
τοΰ εν ταΐς πρωτευούσαις τών Έ π α ο- 
χιών υπαρχουσιν ειδικά συμβολαιογρα
φεία καί τοΰτο διότι ή τε  Πολιτική 
καί Ποινική διαχείρισις θ’ αύξηθή με- 
γαλως έ'νεκα τής καταργήσεως τών πέ- 
ριξ τής έπαρχίας Ειρηνοδικείων. Ό  μι
σθός δέ τοΰ Ύπογραμματεως θά πλη- 
οοινεται εκ τών δικαιωμάτων τοΰ χορη
γούμενου σήμερον είς τού; Είρηνοδίκας 
και ) ποθηκοφύλακας, )τωρίς νά έπιβα- 
ουνθή το Δημόσιόν, είσπραττομένων είς 
το μέλλον υπο τοΰ Δημοσίου διά |έπι- 
σηματος ύπο τών ιδίων ύπαλλήλων, τό 
δε τυχόν περίσσευμα αύτών, καί τοιοΰ
τον πάντως θά προκύψτ), φρονώ, δτι βε- 
βαιούμενον καταλλήλως έπί τή βάσει 
καταστασεων τών Γποθηκοφυλάκων καί 
Είρηνοδικών, δύναται νά διανέμηται με
ταξύ απάντων τών Είρηνοδικών διά 
χρηματ. ενταλματος έκδιδομένου έν όνό- 
ματι αυτών πρός καταπολέμησιν τής 
σήμερον βασιλευούσης άνισότητος ενεκα 
τών απολκυών τούτ<·>ν τών αιτίων αυ- 
ριων κακών ώς έρρέθη καί έξίσου βελ- 
τιωσιν τών μισθών ή άλλως περιεοχομέ- 
νων τών δικαιωμάτων τούτων είς τό 
Δημόσιον ν’ αύξάνηται ή μισθοδοσία 
τών Είρηνοδικών κατά 5 έ'τη ώ ; καί 
τών Πρωτοδικών και διδασκάλιον είς 
ανταλλαγμα τής δωρεάν παρασ^εθησο- 
μένης υποθηκοφυλακικής ύπηρεσίας παρ’ 
αυτιον, και οΰτω, ού μόνον τό Δημόσιον 
δέν θα βκουνθή καί άρκετά οφέλη θά 
προσπορισθή εκ τής καταργήσεως 80  
περίπου Ειρηνοδικείων καί τών προσό
δων τών 'Υποθηκοφυλακείων, άλλά θά 
κτυπηθί) ή σήμερον άνισότης τών /ρη
ματικών απολαυών η πολλών κακών καί 
τ/;ς καταπτωσεως τοΰ ήθικοΰ τών Είοη- 
νιδικών αιτία καί θά άνυψωθή ηθικώς ό 
σπουδαίος ουτος Κλάδος.

α) Κχταργηθησομενων τών ώς εΐρηται 
Ειρηνοδικείων νά διορίζεται είς τό α έλ- 
λον Είρηνοδίκης μετά διετή δικηγορικήν 
υπηρεσίαν παρα τινι Πρωτοδικ,είω καί

άπολυσεως τούτων έπί τη βάσει δύο 
πειθαρχικών ποινών έντός ένός καί τοΰ 
αύτοΰ έ'τους.

β ) Να προαγηται ο Είρηνοδίκης είς 
άνωτέρας δικαστ. θέσεις, διότι ή ύπηρε- 
σια τοΰ Είρηνοδίκου, ουσα πολυσύνθετος 
και πολυειδης -παράλληλος πολλάκις 
προς την τοΰ Προέδρου, Είσαγγελέως 
και Νομάρχου θά χρησιμεύστ) |ώς σχο- 
λεΐον προοδευτικόν, άριστον διά μόρ- 
φωσιν δικαστικών λειτουργών (ώς έν 
’Αγγλία ή θέσις τοΰ Είρηνοδίκου άμ ι
σθος ούσα καταλαμβάνεται άπό άνδοας 
μεγάλου κύρους έπιθυμοΰντας ν’ άνελ- 
θωσιν είς τά ύ'πατα άξιώματα τής Πο
λιτείας, Νομοδιδασκάλους, υιούς Λόο- 
δων, έπιφανεΐς δικηγόρους κ τλ .).

γ ) Να προαγεται δε μετά πενταετή 
υπ /)ρεσιαν και μετα γνωμοδότησιν δύο 
ανω.ατών συμβουλίων τών Έφετών έκ 
της περ ι̂φερείας έν γ τελευταΐον ένασκεΐ 
τα  καθήκοντα του και τοΰ Ά ο. Πάγου, 
λαμβανόντων μέρος είς ταΰτα τών οι
κείων Εισαγγελεων ν.αί τριών έγκριτων 
δικηγόρων έκ τής περιφερείας έκάστου 
συμβουλίου έκλεγομένων ύπό τών Πρόε
δρον και Εισαγγελεως έκάστου συμβου
λίου, ύπό τήν κρίσιν τών οποίων Οά τ ί
θεται εν άντιγράφοις άπασα ή πενταε
τής εργασία επι πολιτικών ύποθέσεων 
τοΰ Είρηνοδίκου τοΰ συμπληοώσαντος τά 
προσόντα πρός προαγωγήν καί έπιθυμοΰν- 
τος να ν.αθεςνι την θεσιν τοΰ Πρωτοδίκου 
ή Εισαγγελεως. Κατ αύτόν τόν τρόπον 
θά γεννηθΐ) ή φιλοτιμία καί άμιλλα μετα
ξύ τών Ειρηνοδικών πρός άνύψωσιν αύ
τών υπό ηθικην των επιστημονικήν έ'πο- 
ψιν και θα έ'χωμεν λαϊκούς δικαστάς 
α,ιους τής υψηλής άποστολής των, εύνο- 
μιαν και Δικαιοσύνην καί άφοΰ ούδείς 
άρνεΐται ότι είς πάντας τούς κλάδους
καθιεοώθνη η προαγωγή διά τής νομο-

κληρου — καί δήη τοΰ μονάζοντας — δι’

θεσιας και εις μονον τόν Είρονοδικεια- 
κόν, οστις εινε ό άρτο; τοΰ Λαοΰ, ή βά- 
σις και τό Σχολεΐον τής δικαιοσύνης κα- 
θιερωθη τά σ*τασιμον. Καί ιδού καί πά
λιν αναγγέλλεται Νομοσχέδιον περί 
Εισαγγελέων, ενώ άτυχώς ούδεμία πρό
νοια λαμβάνεται διά " τούς δικηγόρους 
Ειρηνοδικους τους έχοντας επ τα ετή  υπη
ρεσίαν Είρηνοδίκου και δικηγόρου οπως 
δύνανται να διαγοινισθώσι καί ουτοι, θε
ωρούμενες, αν και ανωτερας,τής Είρηνο- 
δικειακής υπηρεσίας πρός μόρφωσιν δι- 
καστικών υπαλλ,ηλων τουλάχιστον αν
τιστοίχων πρός τήν δικηγορικήν, ή'τις 
ζητημα αν άσκήται παρ’ δλων κατά τό 
διάστημα τής έπταετίας. Έν τέλ ει, έάν 
μετα τήν λήψιν τόσων καί τόσων νομοθε
τικών μέτρων βελτιουντων όλους έν γένει 
τους κλάδους δεν ληφθώσι μέτρα καί περί 
βελτιώσεως τοΰ Είρηνοδ. Κλάδου, άς 
ε^νε βέβαιοι οί Νομοθέται δ τι ό κλάδος 
ουτος μάλλον θά άπογοητευθν) καί θά 
καταπέσν), καθ δσον οί άρτίως μ.ορφωαέ- 
νοι έπιστήμονες θά προτιμησωσιν'οίον- 
δηποτε άλλον κλάδον,ένώ θά έλπίζωσιν

εαυτόν, είμή ύπέρ τής εκκλησίας) έπα- 
. ασσ&το η ιδιοχτηοια. Ούτως ύπονο— 

μεύονται τά  δύο σπουδαιότερα έλατη- 
ρια “ή? φιλοπροοδου εγωιστικής τάσεως 
τοΰ άνθρώπου, ό δέ κλήρος καθίστατο 
τό πιστόν δργανον τής συντηρήσεως τοϋ 
πολιτεύματος τής Εκκλησίας.

Ειθίσθημεν άκούοντες κ α τ’ έπανάλη- 
ψιν θεώρημα οτι ή Πολιτεία τοΰ Π λά
τωνος, καθο υπονομευουσα τούς δύο στύ
λου; τής εγωιστικής καί προαγωγικής 
τοΰ ανθρώπου τασεως, καί δή τήν μέν 
οικογένειαν διά τής κοινογαμίας, τήν δέ 
ιδιοκτησίαν (περιουσίαν) διά τής κοινο
κτημοσύνης, δέν δύναται νά θεωρηθν) 
ειμη ως Ούτοπία, άνεπίδεκτος εφαρμο
γής οιωδηποτε πολιτείας ή κοινωνίας 
συστηματι. Και ομως άποτολμώμεν νά 
εςενεγκωμεν την γνώμην δτι τοιαΰται 
πλατώνικαί πολιτειακαί δοξασίαι άνά- 
μικτοι νεοπλατωνισμοί έπέδρασαν κατά 
τε  τους πρώτους χρόνους τοΰ Χοιστιανι- 
σμοΰ και μετα τον τότε διαμορφωθέντα 
ασκητισμόν, άμα τί) συντελεσθείσ·/) διαρ
ρυθμίσει τοΰ όργανισμοΰ καί τής πολι
τείας (πολιτεύματος) τής Εκκλησίας. 
Και τοΰτο ΐνα καί έν αύτή, ώ ; έν τή 
Πολιτεία τοΰ Πλάτωνος τά όργανα (οί

δτι διά τοΰ χρόνου θά άνέλθωσι, παρ* 
τόν Είοηνοδικειακόν, δπου θά πατάσω- 
σιν είς τά λιμνάζοντα ύ'δατα, έν περι- 
πτωσει δε δεν ληφθή σύντονος μέριμνα 
Κυβερνητική, μυριάκις προτιμώτερον νά 
καταργηθώσιν άπαντα τά Είρηνοδικ,εΐα 
to; ταχιστα και ανατεθώσι τά καθήκοντα 
τουτοιν εις τά Πρωτοδικεία.

JV. Τ ρ ίτ ο ς
Είρηνοδίκης έν Φαρσάλοις.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙ4ΗΣ
Το Δικηγορικον σώμα Αθηνών καί επί

λεκτος μερίς της παρ’ ήμΤν κοινωνίας, 
έκήδευσαν εναγχος τον γηραιόν συνάδελ
φον Ί ω ά ν ν η ν  Κ.\>ρια.*£!ϊγ}ν, οστις 
έκ τών σπλάγχων τοϋ λαοΰ άφορμηΟείς καί 
ώς μονα̂  εφόδια, διά τον φοβερον άγώνα 
τής βιοπάλης, Ιχων τήν δεξιάν καί έπιτη- 
οειαν αύτοΰ φύσιν, και τήν ακούραστον φι 
λοπονίαν, τάχιστα προήχθη διακριΟείς οϋ 
μόνον έν τή δικηγορική αύτοΰ δράσει, άλλά 
καί έν τω κόσμω τών τραπεζιτικών καί 
τών μεγάλων έν γένει επιχειρήσεων. Το 
σοντηρητικωτατον καί πρακτικόν τοΰ’Ιωάν- 
νου Κυριακιδου πνεΰμ.α, απετέλεσε το μ,έγα 
διακριτικόν γνώρισμα τής φυσιογνωμίας 
του, ή δέ βαθεΐα μελέτη και γνώσις προ- 
σωπων τε καί πραγμ,ατων, κατέστησαν αυ
τόν σΰν τώ χρόνω τον απαραίτητον ούτως 
είπεΐν παράγοντα διά τήν ασφαλή εύίδω- 
σιν καί επιτυχίαν πάσης σοβαρας καί σπου· 
δαίας έπιχειρήσεως. Καί άνεδείχθη ούτως 
ό ’Ιωάννης Κυριακίδης δημιούργημα ζη
λευτόν τής ιδίας φιλοπονίας καί τών άλλων 
σπανίων του αρετών άς μετα'φυτεύσας με- 
τεοωκε μετά περίσσειας εις τον άκμάζοντα 
ήθη αρχοντικόν του οίκον, παρασχών οΰτος 
εαυτόν διά τοΰ άθορύβου μέν πλήν μεστού 
παραγωγικής δράσεως βίου του, άξιομίμη- 
τον καθ’ ολα παράδειγμ.α.

Γ . Λ .  Κεφ άλας

4HSI. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Αλλεπαλληλα καταφερονται τά πλή

γματα κατά τοΰ δικαστικοΰ σώματος. 
Τόν θάνατον τοΰ Προέδρου τών έν Κ υ- 
παρισια Πρωτοδικών Δ. Ίωαννίδου, δια
δέχεται ό πρόωρος ύπό’ πασαν έποψιν 
θάνατος τοΰ Προέδρου τών έν Βόλω Πρω
τοδικών Δημ. Άνδρουτσοπούλου, δικα- 
στοΰ έντιμου καί έργατικοΰ, ευρισκομέ
νου έν τ·?5 άκμϊ) τής δράσεώ; του.

'Ολόκληρον το ούστημα 'Ρωμαϊκοί Δικα'ου 
Windscheid κατά μετάφρασιν Α. Άργυροί, 
πωλείται άντί δραχ, 40. Πασα αίτησις άπευ- 
θυντέα είς τά γραοεΐα τής «Δικαιοσύνης ή εις 
τον κ. Κ . Μπίρην δικηγόρον όδός Πειραιώς 39.

Τής Δικαστικής Έφημερίδος « θ έ μ ις »  πω- 
λουνται οί τόμοι τών έτών 1, 2, 3 , 4 , 5, 6 , 
7, 8 καί 9. δεδεμενοι καί έν άρίστη καταστά- 
σει. Πληροοορ'αι παρ’ ήαιν.

Τ ύπ οις  Π . Λ . Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ

οπαδοί, τα μελη) μ ι α καί μόνν) ιδέα κα 
σκοπώ καταστώσιν έξυπηρετικά, τνί εύ- 
/ίμερια, μεγαλειω και διαιωνίσει τής τοΰ 
Θεοΰ Πολιτείας, τοΰ καθέκαστον οργά
νου μηδεμιαν κεκτημένου αυτοτέλειαν 
και σημασίαν ώς μονάδος.

Μήπως η εαυττί συνεπής τοιαύτη πο
λιτεία τοΰ Καθολικού κλήρου δέν ανύ
ψωσε τόν Παπισμόν είς πανίσχυρον πο
λιτικόν παράγοντα καί έπικράτειαν έν 
τώ Μεσαιωνι, μέχρι τών νεωτάτοιν χρό
νων διατηρήσασαν τήν πολιτικήν άνθυ- 
ποστασίαν καί τό κΰρός της ;

Σημειωτέον δ ’ οτι, τοσούτω μάλλον 
προαγόμεθα ν’ άναζητησωμεν έν τώ όρ- 
γανισμώ τής Εκκλησίας ώ ς εφ ηρμο-  
αμενφ  πολιτειακοδιοικητικώ συστηματι, 
τας ουσιώδεις χαρακτηριστικάς γραμμάς 
τής « Π ολιτείας» τοΰ Πλάτωνος, δσω, ώς 
γνωστόν, ό ύπατος ουτος τών φιλοσόφων 
περιωρισθη εν αυτί) έν τω  άπαιτηματι 
τής έφαρμογής τών προρρηθεισών άρχών 
κατα τής οίκογενείας καί Ιδιοκτησίας (ό 
έστι τής κοινογαμίας καί τής κοινοκτη
μοσύνης) μόνον παρά ταΐς άρχούσαις τά - 
ζεσι τοΰ λαοΰ.

(Συνέ/εια είς το ερχόμενον).


